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Caminhadas,
desfiles de Carnaval
e até torneios de boccia.
O CSP de Lamosa é mais que
um centro social.
Inaugurado em 1998, o Centro Social e Paroquial de Lamosa,
no concelho de Sernancelhe, Viseu, tem sido um dos mais importantes pilares da comunidade, não só por tratar da população muito
envelhecida como por dar respostas sociais à falta de cuidados
básicos nos locais mais abandonados do interior do país. “Em
2016 nasceram no concelho de Sernancelhe 16 pessoas. Isto é
assustador”, diz o padre Diamantino Alvaíde, o responsável pelo
CSP de Lamosa. Além da “população muitíssimo envelhecida”, a
saída de muitos filhos para trabalhar nos grandes centros urbanos
como o Porto ou Lisboa faz com que muitos dos pais da região,
já idosos, fiquem sozinho e com grandes necessidades de apoio.
O espírito de solidariedade social baseia-se num acompanhamento personalizado e contínuo, através dos serviços de
apoio domiciliário, centro de dia e de lar residencial para idosos.
O serviço de apoio domiciliário é uma resposta social que consiste
na prestação de cuidados individualizados e personalizados, a
indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência
ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas atividades da vida diária. O
grande objetivo é fomentar a permanência do idoso no seu meio
natural de vida e contribuir para a estimulação de um processo
de envelhecimento ativo.
A Estrutura Residencial para Idosos trata-se de um espaço de
alojamento coletivo para pessoas em situação de perda de independência ou autonomia que, por opção própria ou por clara ine-

xistência de
retaguarda
familiar, acedem aos serviços de apoio. O
padre Diamantino
fala insistentemente da
importância do apoio dado
pelo CSP: “Temos 22 utentes
residentes, mas precisamos de mais camas e
de mais quartos.
Por isso estamos neste momento a fazer obras de ampliação, que
quase duplicarão as nossas capacidades de residência. É um
edifício novo contíguo ao velho, construído de raiz para albergar
mais pessoas, até porque temos lista de espera para inscrição
no nosso centro”, refere. O CSP apoia ainda 12 idosos nos seus
domicílios e acolhe outros três externos no seu centro de dia.
Quase tão importante como assegurar as necessidades básicas, o diretor técnico do CSP, João Lacerda, fala da importância
da variação de atividades, do quebrar da rotina e da necessidade
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O Centro Social
Paroquial de Lamosa
sempre procurou
inovar e implementar
atividades que
dinamizassem a
comunidade mais velha
do concelho. Além
do Serviço de Apoio
Domiciliário e Estrutura
Residencial para
Idosos, a instituição
quer certificar-se
que os seus utentes
se mantêm ativos,
funcionais e com
qualidade de vida.

de criatividade na altura de se criarem
projetos aliciantes para os idosos. “Temos
protocolos com o Município para termos
todas as semanas aqui um professor de
Educação Física, além de animadores que
os obrigam a mexer”, essenciais para promover um envelhecimento perfeitamente
integrado sem a sensação dos utentes
estarem “presos” ou “limitados” nos lares,
refere João.
O torneio de boccia que se organizou
no centro social foi mais uma forma de
estimular os utentes e de promover a
socialização entre idosos e membros
da comunidade que também vivem em
Lamosa. A criação de uma biblioteca e de
uma sala de leitura prevista com a construção do novo edifício é mais um passo
para a dinamização da vida dos idosos.
O Centro Social Paroquial de Lamosa
presta também cuidados de enfermagem
individualizada, especializada e adequada
ao idoso, e tem ainda serviço de fisioterapia e reabilitação, que identifica e tenta
recuperar incapacidades originadas por
disfunções físicas, do foro funcional músculoesquelético, cardiovascular, respiratório ou neurológico. O fisioterapeuta está
treinado para planificar e utilizar técnicas
terapêuticas específicas para melhorar a
qualidade de vida dos utentes.

